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Profiel
Het MM Fortune Fund is een open-end long equity beleggingsfonds voor gemene
rekening, opgericht op 1 april 2008 en gevestigd te Den Haag.
Het MM Fortune Fund:
- belegt louter in beursgenoteerde effecten.
- voert een dynamisch beleggingsbeleid en stelt zich tot doel om effecten te
selecteren met aantrekkelijke risico-rendementsverhoudingen.
- heeft als doelstelling vermogensgroei te realiseren door te investeren in een breed
scala van beursgenoteerde beleggingsinstrumenten en gebruik te maken van
verschillende beleggingstechnieken.
- heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van derivaten en effectenkrediet.
- kent geen beleggingsdwang. Indien er zich geen of onvoldoende
beleggingsmogelijkheden voordoen die aan de criteria van de beheerder voldoen,
kan het fonds –gedeeltelijk- liquide zijn.
- kiest bewust voor een beperkte spreiding, zowel in aantal posities als in sectoren.
- focust op een beperkt aantal ondernemingen en zal ongeveer tussen de 15 en
30 aandelen in portefeuille houden.
- belegt haar middelen vooral in beursgenoteerde ondernemingen in West-Europa,
maar kan ook belangen nemen in op andere beurzen genoteerde ondernemingen.
Voor een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid en de risico’s van
het fonds verwijzen wij naar de brochure en het prospectus van het fonds op
www.mmfortunefund.nl
Het fonds streeft naar een jaarlijkse outperformance van minimaal 2 % na aftrek
van alle kosten van een samengestelde index, bestaande uit 60 % van de AEX en
40 % van de AMX index. Er bestaat geen enkele garantie dat de nagestreefde
doelstelling wordt bereikt. Het fonds kent een hoog risicoprofiel en richt zich op
vermogende beleggers met een lange (>10 jaar) beleggingshorizon.
Beleggers worden verondersteld slechts een beperkt deel van hun vermogen in het
fonds te beleggen.
De managementfee bedraagt 0,085 % per maand. Naast de vaste managementfee
kent het fonds een performance fee. De performance fee bedraagt 15 % over de
gerealiseerde outperformance, mits er sprake is van een absoluut positief resultaat.
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Kerncijfers en ratio’s

31 december			

2011

2012

€		

8.963.034

9.856.306

Geplaatste participaties			

279,12

277,14

Waarde per participatie

€		

32.112

35.564

Rendement van het fonds *

%		

1,09

11,25

Rendement van de benchmark

%		

-/- 19,99

11,90

Inkomsten

€		

145.731

176.803

Kosten

€		

233.342

121.345

Waardeveranderingen

€		 -/- 135.076

906.369

Resultaat

€

-/- 222.687

961.827

Kostenratio **

%		

1,49

1,26

Fondsvermogen

De benchmark, zijnde de som van 60 % van de AEX en 40 % van de AMX index,
is per 15 mei 2008 vastgesteld op 568,26 punten. Per 31 december 2012 stond de
benchmark op 419,24 punten.

*

Voor aftrek eventuele performance fee en inclusief ingehouden
dividendbelasting.

** De kostenratio of TER ( Total Expense Ratio)  is berekend over het gemiddelde  
fondsvermogen. In de TER zijn ook de betaalde effectenprovisies inbegrepen.
Deze laatste kosten worden dus niet geactiveerd. De eventuele performance
fee is niet in de TER opgenomen.
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Verslag van de Bewaarder
Rijswijk, 1 maart, 2013

Geachte participant,
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2012 van het MM Fortune Fund,
inmiddels het vijfde sinds de oprichting.
De jaarrekening 2012 van het fonds is gecontroleerd en akkoord bevonden door
Helder Controle BV te Naaldwijk. De controleverklaring is opgenomen in het
jaarrapport op pagina 26.
Gedurende het verslagjaar werd de Bewaarder maandelijks door de Beheerder
op de hoogte gesteld van de posities van het fonds. Voorts ontving de
Bewaarder maandelijks een overzicht van de posities van het fonds gerelateerd
aan de beleggingsrestricties zoals bepaald in artikel 5.4 van het prospectus van
het MM Fortune Fund.
De Bewaarder heeft geconstateerd dat gedurende het verslagjaar de Beheerder
heeft geopereerd binnen de vastgestelde beleggingsrestricties.

Hoogachtend,
Stichting Bewaring MM Fortune Fund

mr. A.Q. Blomaard						
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drs. P.J. Buis
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Verslag van de beheerder
Inleiding
2012 was een verrassend jaar voor aandelenbeleggers. Bij aanvang van het jaar
waren er slechts weinigen die enig geloof hadden in een positief jaar. Een ruime
minderheid onder professionele beleggers meende dat de euro het einde van
2012 niet zou gaan halen en daarmee tevens de economische ineenstorting van
de gehele eurozone zou inleiden.
De repatriëring van gelden uit de perifere eurolanden naar de noordelijke
lidstaten zou onverminderd doorgaan met daarenboven ook nog een
kapitaalvlucht van ingezetenen van de perifere staten. Bij aanvang van het jaar
kon bijvoorbeeld Italië met de grootste moeite geld lenen tegen een rente van
ca. 7%. Geld lenen aan Italië stond als het ware gelijk aan suïcide.
Het liep allemaal anders. Met dank aan ECB voorzitter Draghi, die in augustus de
historische woorden uitsprak dat de euro een onomkeerbaar project is en dat de
ECB alles, maar dan ook werkelijk alles, zou doen om de euro te redden.
In de VS is een bekende beurswijsheid deze: don’t fight the FED.
In de eurozone kenden we hem nog niet, maar na de uitspraken van Draghi is
de scepsis van de markt jegens de euro gestaag aan het afnemen en beginnen
marktpartijen de Amerikaanse beurswijsheid ter harte te nemen.
Twee jaar geleden gaf het fonds haar participanten met kerst een boek met een
bundeling van beroemde toespraken uit de geschiedenis. De gedachte was dat
de kracht van het woord tot grote veranderingen kan leiden, iets wat met name
Europa goed kon gebruiken. Waar de politiek in het verdeelde Europa niet verder
kwam dan holle frasen heeft de ECB de koe bij de horens gevat.
In het geval van de ECB hebben we het niet eens over een redevoering maar over
slechts enkele zinnen die een gedragsverandering in de markt teweeg hebben
gebracht. Over de kracht van het woord gesproken!
Sinds de uitspraken van Draghi is de kapitaalvlucht uit perifere landen gestopt,
zijn zelfs niet Europese beleggers weer voorzichtig begonnen met kopen van
Europees schuldpapier en zijn aandelenmarkten aan een rebound bezig.
Achteraf bleek één van de beste beleggingen van het afgelopen jaar die in
Portugese en Italiaanse staatsleningen te zijn….
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Financiële data
Het fondsvermogen nam in het verslagjaar toe met ca. 1 miljoen euro tot
ca. 10 miljoen euro. Voor het eerst nam het fonds meer participaties in dan dat
het uitgaf. Het aantal uitstaande participaties nam met ca. 1 % af tot 277.
De kosten van het fonds namen zowel in relatieve als absolute zin af. Als
gevolg van een aanzienlijk lager niveau van effectentransacties, daalde de
betaalde effectenprovisie met ca. 70 %. Het fonds heeft over 2012 niet beter
gepresteerd dan haar benchmark en er is derhalve geen performancefee in
rekening gebracht.
De totale kosten voor beheer en bewaring bedroegen 1,26 % van het
gemiddeld fondsvermogen.
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2.000
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fondsvermogen
2008

2009

2010

resultaat

2008

MM Fund
AEX

2011

2012

2009

2010

2011

2012

- 27,75 %

48,09 %

21,37 %

1,09 %

11,25 %

- 51,20 %

36,10 %

5,30 %

- 11,87 %

9,68 %

Terugblik en fondsprestatie
Bijna alle Westerse aandelenmarkten scoorden dubbele cijfers. Daarbij moet
opgemerkt worden dat er in aandelenland een tweedeling is ontstaan.
Bedrijven die het –voornamelijk- moeten hebben van Europa deden het
relatief slecht. Mondiaal opererende bedrijven deden het, op enkele
sectoren na, goed tot uitstekend. Mede ingegeven door de grote vraag
naar veiligheid, waren mondiaal opererende bedrijven in de dagelijkse
consumentengoederen wederom veelgevraagd. De waardering van aandelen
van deze ondernemingen was al stevig, maar hun relatieve waardering is in
het afgelopen jaar verder opgelopen.
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De grote Westerse beursindices presteerden in het afgelopen jaar als volgt:

Index	Land

2011

2012

DAX

Duitsland

-14,69%

29,06 %

CAC 40

Frankrijk

-16,95%

15,22 %

AEX

Nederland

- 11,87%

9,68 %

S&P 500

Verenigde Staten

0,00%

13,44 %

MSCI ($)

Wereld

- 7,76%

9,98 %

FTSE100

Engeland

-5,55%

5,85 %

Vooral Duitsland deed het in 2012 erg goed. Daar staat tegenover dat Duitsland
in 2011 een stevig verlies boekte.
Ons fonds kon dit jaar ternauwernood de grote beursindices volgen. De keuze
om vanwege de reeds hoge relatieve waardering beperkt in veilig geachte
ondernemingen te beleggen bleek dit boekjaar geen gelukkige. Beleggers
joegen de prijzen van aandelen als Nestlé, Unilever, L’Oréal ed. op tot grote
hoogte. De relatieve waardering van deze bedrijven was bij aanvang van het
jaar reeds aan de stevige kant, maar deze is nog verder opgelopen. Het fonds
belegt primair vanuit een waarde optiek en deed derhalve niet mee met deze
hausse. Ook het grote belang ( ca. 15 %) van het fonds in Royal Dutch/Shell
droeg niet bij aan het resultaat.
Was dit aandeel in 2011 nog een van de stuwende krachten achter het goede
beleggingsresultaat van dat jaar, dit boekjaar was het omgekeerde het geval.
Het aandeel daalde exclusief dividend met ca. 7 % en drukte daarmee het
fondsresultaat aanzienlijk.
Bij aanvang van het jaar was het fonds min of meer vol belegd. De motivatie om
ondanks de grote onzekerheden toch vol belegd te zijn was ingegeven door de
volgende overwegingen:
- Het laten klappen van de euro is geen optie;
- D
 e tegoeden van de Noordelijke lidstaten zijn via de lokale nationale banken
reeds doorgesluisd naar de ECB en vervolgens neergeslagen in de perifere
landen, het point of no return is reeds gepasseerd;
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- De ECB zal de geldkraan indien noodzakelijk maximaal opendraaien;
- De waardering van aandelen was historisch gezien en ten opzichte van de
zogeheten risicovrije voet, gemiddeld genomen laag;
- In een worst case scenario zijn aandelen uiteindelijk een beter alternatief
dan bankdeposito’s en staatsleningen.
Tot de zomer van 2012 viel het niet mee om pal achter deze overwegingen te
blijven staan.
Het fonds hield niettemin vast aan haar visie en heeft minder dan gemiddeld
mutaties verricht. Ook werd in tegenstelling tot 2011 weinig gebruik gemaakt
van derivaten.
Vele partijen konden de druk van dalende markten en doemscenario’s niet
aan en verkochten aandelen en/of kochten –dure- bescherming in de vorm van
putopties.
Het jaar 2012 is dan ook voor de hedgefund industrie als geheel teleurstellend
verlopen. Slechts weinig partijen konden aandelenbenchmarks benaderen,
laat staan verslaan.
Ons fonds kan qua beleggingsprofiel gepositioneerd worden in het
schemergebied tussen hedgefunds en standaard aandelenbeleggingsfondsen.
Vanuit deze optiek bezien is het resultaat over 2012 van ruim 11 %
bevredigend te noemen.
(voorlopige) missers
Het liefst zie je als fondsbeheerder dat dit onderwerp geen of slechts enkele
regels behoeft. De werkelijkheid is echter weerbarstiger gebleken in 2012.
Ook dit jaar waren er enkele missers. Allereerst Apple. De niet aflatende hype
rondom de producten van dit concern, gepaard gaande met, om Nederlands
meest besproken advocaat te quoten, haast abjecte en infame winstmarges,
gaf voldoende reden om een speculatieve positie op te bouwen. Dit bleek
achteraf te vroeg. Er werd een verhoudingsgewijs stevig verlies geboekt, wat
slechts ten dele kon worden gecompenseerd met een aan het einde van het
jaar opnieuw ingenomen positie.
Begin 2012 werd afscheid genomen van SNS Reaal. De beerput van foute
vastgoed financieringen bleek veel dieper te zijn dan verondersteld. Ook hier
werd een stevig verlies gerealiseerd. Met de kennis van nu had het allemaal
nog veel erger gekund…
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Dan Alcatel-Lucent. Een speculatieve positie, gebaseerd op de veronderstelling
dat de turnaround van dit bedrijf een hogere slagingskans had dan de
markt veronderstelde. De tekenen waren hier niet ongunstig, sterke groei
van mobiel internetgebruik, nieuwe innovatieve producten en een zeer
optimistisch management. De werkelijkheid bleek alras anders. Meerdere
keren moest het management eerder gedane uitspraken intrekken en in
plaats van groei wordt het snoeimes gehanteerd. De markt reageerde
genadeloos. Per ultimo van het jaar was de marktkapitalisatie van het bedrijf
verschrompeld tot een miezerige 2,5 miljard euro. Omdat de som der delen
in mijn optiek groter is dan de huidige beurswaarde en het bedrijf voor de
komende twee jaar haar financiering heeft gezekerd is verkoop op de huidige
niveaus niet aan de orde.
Het aandeel Binck had te leiden onder de afnemende handelsvolumes op de
beurzen in combinatie met prijsdruk.
Tot slot nog een relatief groot verlies op de Duitse zonnepanelenproducent
Solarworld.
De markt voor zonnepanelen is in 2012 ingestort door overcapaciteit.
China heeft de afgelopen 5 jaar een enorme zonnepanelen industrie uit de
grond gestampt. Weliswaar groeit de markt voor panelen nog steeds maar
door veel snellere groei van de beschikbare productiecapaciteit staan de
opbrengstprijzen onder zware druk. Vele partijen hebben inmiddels het
loodje gelegd. Ook Solarworld is slachtoffer maar kan tot op heden de storm
doorstaan.
(voorlopige) toppers
Er zijn gelukkig ook heel wat positieve ontwikkelingen geweest.
Het aandeel Renault werd in het voorjaar met een fikse boekwinst verkocht.
Ook de wat meer speculatieve posities in Bank of America en Arcelor-Mittal
werden met hoge boekwinsten van de hand gedaan.
Op de achtergestelde obligatielening van de NIBC werd een bod uitgebracht.
Het fonds zat bepaald niet te wachten op een bod, de obligatie kende een
fraai rendement. Het fonds wilde evenwel niet het risico lopen om met
illiquide stukken te blijven zitten en besloot daarom, zei het met tegenzin,
op het bod in te gaan. Er werd een aanzienlijke boekwinst gerealiseerd.
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Fondsen met een meer dan bovengemiddelde koersperformance waren:
Airbusbouwer EADS, vliegtuigmotorenproducent Rolls Royce, het
farmaconcern Roche, de Zwitserse herverzekeraar Swiss RE,
het Amerikaanse industriële conglomeraat GE, Deutsche Bank, de Spaanse
elektriciteitsproducent Endesa, Air France-KLM en de laat in het jaar
aangeschafte obligatielening van AEGpower.
Air France was de absolute hoogvlieger van 2012 met een koersstijging van
75 %. Overigens nog niet voldoende om eerder geboekte verliezen geheel
te compenseren.
Het besluit om belangen op te bouwen in de veelgeplaagde utiliteitssector
pakte per saldo redelijk uit. Endesa en het laat in het jaar aangeschafte Veolia
Environnement boekten behoorlijke koerswinsten plus een aantrekkelijk
dividend.
EDF, Frankrijks nationale elektriciteitsproducent, stelde teleur. Het fonds
daalde verder in koers en met inbegrip van het ontvangen dividend boekte
het fonds een klein verlies.
Tot slot werden de derivatenposities op Micron, Air France en de AEX index
allen met nagenoeg 100 % winst afgesloten.
Vooruitzichten
In de inleiding hebben we het gehad over de kracht van het woord.
Feyenoord fans zingen over “geen woorden maar daden” en een bekend
gezegde luidt: de daad bij het woord voegen.
Het jaar 2013 zal voor Europa in het teken staan van implementatie van
hervormingen. Alleen dan zal het recent herstelde, doch nog zeer broze,
vertrouwen in de eurozone en de euro kunnen beklijven. Een nuancering met
betrekking tot het herstelde vertrouwen is op zijn plaats: het vertrouwen is
hersteld bij financiële partijen, de Europese consument denkt er vooralsnog
heel anders over.
Het consumentenvertrouwen zal eerst een draai krijgen als de
werkgelegenheidssituatie zich verbetert. Een herstel van werkgelegenheid
is pas zichtbaar als het economisch herstel al een aardige rit heeft gemaakt.
De consument reageert met name op de werkgelegenheidssituatie, dus het
herstel van vertrouwen bij de consument heeft nog wel even te gaan.
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De beurs loopt 9 maanden vooruit op de actualiteit, is één van de vele
beurswijsheden. Als de beurs het nu bij het juiste eind heeft, dan zou 2013
wel eens het jaar kunnen worden van het uitbodemen van de crisis in de
eurozone.
De valutamarkten houden er al serieus rekening mee, de euro loopt stevig op
versus alle valuta.
Voorspellen is niet aan mij besteed, maar u kunt ervan op aan dat ook dit jaar
weer naar beste eer en geweten gewerkt zal worden om een aantrekkelijk
beleggingsresultaat te behalen.

Den Haag, 1 maart 2013
MM Fortune Fund Management BV

Michiel Goris		
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Relatieve prestatie
Index/fonds	Resultaat 	Resultaat
2011
2012
Benchmark

Cumulatief
resultaat

-/- 19,99 %

11,90 %		

-/- 23,33 %

Fortis Obam		 -/- 24,96 %

6,53 %		

-/- 48,00 %

ING Dutch Fund		 -/- 16,52 %

9,53 %		

-/- 34,62 %

ING Europe Fund		 -/- 13,11 %

12,89 %		

-/- 10,90 %

MM Fortune Fund		

11,25 % 		

44,00 %

1,09 %

Het cumulatief resultaat is exclusief uitgekeerde dividenden
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Samenstelling portefeuille

Tien grootste posities ( per 31-12-2012)
Aandeel	Weging
Royal Dutch

13,30%

Roche Holding

7,00%

Vivendi

5,25%

EADS

5,00%

General Electric

4,80%

Commerzbank

4,80%

Deutsche bank

4,00%

Rolls Royce

4,00%

Swiss RE

3,85%

Ahold

3,60%

Weging per sector (per 31-12-2012)
Sector	Weging
Industrie

16,85 %

Energie

14,90 %

Financiële Dienstverlening

14,00 %

Farmacie

7,00 %

Nutsbedrijven

6,90 %

Telecom en media

6,90 %

ICT

5,25 %

Mijnbouw en grondstoffen

5,00 %

Detailhandel

3,60 %

Chemie

2,50 %

Transport

2,10 %

Obligaties

1,40 %

Derivaten

4,60 %

Cash

9,00 %%
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jaarrekening
Balans per 31 december 2012
voor resultaatbestemming
ACTIVA

31 december 2012

31 december 2011

e

e

Vaste activa
Financiële vaste activa

1		

Beleggingen			

8.977.313		

7.984.468

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

2		

7.850 		

29.924

Liquide middelen

3		

885.798		

1.052.878

			

9.870.961 		

9.067.270

PASSIVA

31 december 2012
e

Fondsvermogen

e

31 december 2011
e

e

4

Gestort vermogen		

7.684.499		

7.753.054

Gecumuleerd resultaat		

1.209.980		

1.432.667

Resultaat verslagjaar		

961.827		

-222.687

			

9.856.306		

8.963.034

14.655		

104.236

9.870.961 		

9.067.270

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

5		
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Staat van baten en lasten 2012

31 december 2012

31 december 2011

e
Resultaat beleggingen 			
Overige bedrijfskosten

6

e

1.083.172		

121.345		

10.655

233.342

Som der bedrijfskosten			

121.345		

233.342

Resultaat			

961.827		

-222.687
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Het MM Fortune Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene
rekening, opgericht op 1 april 2008.
Het fonds belegt louter in beursgenoteerde effecten (obligaties, derivaten en
aandelen). Het fonds heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van
derivaten en effectenkrediet. Het fonds zal veelal tussen de 15 en circa
30 aandelen in portefeuille houden en belegt haar middelen vooral in
beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux, maar neemt ook belangen in
op andere beurzen genoteerde ondernemingen.
De belasting over het resultaat van het fonds wordt geheven bij de
participanten van het fonds.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.
Het jaarverslag van het fonds is opgesteld in euro’s. De waardering van de
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd
volgens het kostprijs model.
Financiële vaste activa
De onder overige financiële vaste activa opgenomen aandelen, obligaties en
derivaten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als de som van de beleggingsresultaten en de
kosten en andere lasten over het jaar. De beleggingsresultaten worden
verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontstaan.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Jaarrekening 2012 MM Fortune Fund
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Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA
31-12-2012
€

31-12-2011
€

1. Beleggingen
Aandelen 		

8.388.248

7.602.690

Derivaten 		

451.140

149.653

Obligaties 		

137.925

232.125

		

8.977.313

7.984.468

De fondsenstaat per 31 december 2012 is opgenomen in de bijlage bij deze jaarrekening.
VLOTTENDE ACTIVA
2. Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen dividend 		

4.300

3.935

Te ontvangen rente 		

1.150

25.289

Te ontvangen rente bank		

2.400

700

		

7.850

29.924

ABN AMRO bankrekening inzake direct beleggen

285.798

1.052.878

ABN AMRO ondernemersdeposito		

600.000

---

		

885.798

1.052.878

3. Liquide middelen

De kredietfaciliteiten worden toegelicht onder de “Niet in de balans opgenomen
activa en verplichtingen”.

22

Jaarrekening 2012 MM Fortune Fund

FONDSVERMOGEN
4. Fondsvermogen	Gestort

Gecumuleerd	Resultaat	Totaal

kapitaal

resultaat/

verslagjaar

€

€

€

7.753.054

1.432.667

-222.687

8.963.034

voorgaand boekjaar

---

-222.687

222.687

---

Resultaat boekjaar

---

---

961.827

961.827

-68.555

---

---

-68.555

7.684.499

1.209.980

961.827

9.856.306

€

Stand per 1 januari 2012
(279,12 participaties)
Resultaatverdeling

Kapitaalmutaties in het
fonds

Stand per 31 december 2012
(277,14 participaties)

De waarde per participatie op 31 december 2012 beliep € 35.564 (2011: € 32.112).
Het resultaat per participatie over 2012 bedraagt € 3.452 positief (2011: € 112
negatief).
Per 31 december 2012 bedraagt het cumulatieve resultaat per participatie van
nominaal € 25.000 vanaf instapmoment 1 april 2008 € 10.564.

		

31-12-2012
€

31-12-2011
€

5. Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen managementfee		

8.390

---

Nog te betalen performancefee		

---

97.971

Overige nog te betalen kosten		

6.265

6.265

14.655

104.236

Jaarrekening 2012 MM Fortune Fund
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Kredietfaciliteit
MM Fortune Fund heeft een kredietfaciliteit van 20% van de effectenwaarde
met een maximum van € 900.000,-. Als zekerheid voor dit krediet is een
pandrecht gevestigd op de effectenportefeuille van het fonds.
Dividendbelasting
Voorzover dividendbelasting is ingehouden op uitgekeerde dividenden heeft
het fonds geen terug te vorderen bedragen geactiveerd. Daar de fiscale
afwikkeling aan de participanten is voorbehouden, wordt per participant het
aandeel in de eventuele te verrekenen dividendbelasting in de jaaropgave
aan de participanten vermeld. In 2012 is € 38.500 aan dividendbelasting
ingehouden op dividenduitkeringen aan het fonds.

Toelichting op de staat van baten en lasten
6. Resultaat beleggingen
		Resultaat verslagjaar
		

e

Koersresultaat op aandelen		

603.134

Resultaat op derivaten 		

175.930

Koersresultaat op obligaties 		

127.305

Rentebaten obligaties en
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dividenden op aandelen 		

162.569

Renteopbrengsten bank 		

14.234

Totaal 		

1.083.172

Jaarrekening 2012 MM Fortune Fund

7. Overige bedrijfskosten
		

2012

2011

      €

      €

Beheerloon 		

98.303

92.744

Performancefee 		

---

97.971

Transactiekosten 		

6.628

26.510

Accountants- en adviseurskosten 		

5.278

5.758

Bankkosten, waaronder bewaarloon 		

4.633

4.572

Overige algemene kosten		

6.501

5.787

		

121.345

233.342

Som der kosten

Als beheerloon wordt maandelijks een percentage (0,085%) van de waarde
van de portefeuille per einde van de maand berekend.
Naast de vaste managementfee kent het fonds een performancefee.
De Beheerder is gerechtigd tot een performance fee van 15%.
Deze performance fee wordt berekend over de stijging van de netto
vermogenswaarde per participatie per jaar met inbegrip van eventuele
ingehouden dividend- en/of bronbelastingen, voor zover deze stijging de
relevante benchmark index, zijnde een samenstelling van 60 % van de
AEX index en 40 % van de AMX index zoals gepubliceerd door Euronext,
met 2% overtreft. De performance fee wordt éénmaal per jaar berekend
per het einde van het boekjaar. Over 2012 is de performancefee nihil.

Den Haag, 1 maart 2013
Namens de beheerder:
MM Fortune Fund Management BV

Michiel Goris
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: MM Fortune Fund
T.a.v. de vergadering van participanten
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 18 tot en met 25 opgenomen
jaarrekening 2012 van MM Fortune Fund, statutair gevestigd te Delft,
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012
en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de beheerder
De beheerder van MM Fortune Fund is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer
te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing
zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De beheerder is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
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dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van MM Fortune Fund per 31 december 2012
en van het resultaat over 2012 met de in Nederland geldende van toepassing
zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Naaldwijk, 1 maart 2013
Helder Controle B.V.
W.G.
Drs. M.C. Vijverberg RA
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Bijlage: Fondsenstaat per 31 december 2012
	Aantal effecten	Naam fonds
in portefeuille		
			

Koers per	Waarde per	Aanschaf-	Ongerealiseerd
31-dec-12
€

31-dec-12

waarde

resultaat

€

€

€

	Aandelen						
30.000

Air france KLM

7,00

209.970

412.112

202.142-

7.000

Swiss

54,62

382.344

259.397

122.947

7.000

Belgacom

22,21

155.435

184.272

28.837-

15.000

SBM Offshore

10,52

157.725

184.348

26.623-

35.000

Ahold

10,14

354.725

272.622

82.103

22.300

Binckbank

6,22

138.595

152.670

14.076-

50.541

Roy D Shell

25,98

1.312.802

758.708

554.094

DSM

45,79

237.696

23.868

213.828

5.191
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24.964

AMG Adv Metal

6,49

162.016

187.194

25.178-

300.000

Alcatel lucent

1,00

300.900

585.583

284.683-

86.630

Norsk Hydro

3,79

328.594

351.705

23.111-

15.000

Solarworld

1,06

15.885

188.145

172.260-

45.000

Micron techn

4,81

216.546

245.037

28.491-

330.000

Commerz Bank

1,43

473.220

1.128.074

654.854-

30.000

Corning

9,58

287.361

292.005

4.644-

12.000

Deutsche Bank on AAB

32,95

395.400

426.060

30.660-

4.500

Roche

152,51

686.280

481.952

204.327

30.666

Vivendi

16,95

519.789

443.159

76.630

20.000

Electricite de France

13,98

279.600

322.656

43.056-

7.500

Endesa/ Empresa NAC EL

16,87

126.525

113.339

13.186

17.000

European Aeronautic DEF

29,50

501.500

240.600

260.900

30.000

General Electric

15,93

477.949

351.510

126.439

2.723.080

Rolls Royce ENT 10/12

-

3.341

-

3.341

3.797.980

Rolls Royce HLD

-

4.660

-

4.660

35.830

Rolls Royce Holdings

10,74

384.741

171.236

213.505

30.000

Veolia Environment

9,16

274.650

229.998

44.652

			

8.388.248

8.006.250

381.998
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	Aantal effecten	Naam fonds
in portefeuille		

Koers per	Waarde per	Aanschaf-	Ongerealiseerd
31-dec-12

			

€

31-dec-12

waarde

resultaat

€

€

€

	Obligaties						
150.000

9,25% 3W Power 10/15

92%

137.925

124.875

13.050

				

137.925

124.875

13.050

	Derivaten						
5.000

15,03

75.150

66.100

9.050

25.000

RBS Stoxx 50 Turbo Long 1810 9,13

228.250

114.000

114.250

100.000

RBS Nokia Turbo Long 2.1

1,04

104.000

80.500

23.500

20.000

RBS Veolia Turbo Long 7.1

2,65

53.000

36.700

16.300

Put Micron Technology jan13

0,93

9.260-

12.536-

3.276

100-

RBS Apple Turbo Short

							
				

451.140

284.764

166.376

							
Totalen				
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8.977.313

8.415.889

561.424
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Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
T_ 06 22 77 06 16
info@mmfortunefund.nl
www.mmfortunefund.nl

accountant:
Helder Controle te Naaldwijk

vormgeving en realisatie:
Studio Markant te Delft
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